cz.enie w lrakcie grania komedii. Po-

nadto działają na aktora inne czynniki;
wśród nich na pewno nastrój partnera.
myślę, że wpływ wywiera nawet sytuacja biometeorologiczna.

Co teatr powinien oferował widowni przede wszystkim 1
- To pytanie może posłużyć jako
sygnał wywoławczy do sporej rozprawy na kilku kolumnach Tygodnia ...
Kondensując rzecz do samej istoty -

chyba od • teatru

RYSZARDA HANIN W JEDNEJ ZE SCEN FILMU
ROŻEWICZOW
TADEUSZA I STANISŁAWA

DRZWI W MURZE.

ROZKAZANO Ml
OSTAĆ„.
KTORKĄ !
OZ MOWA
RYSZARDĄ

HANIN

- Dzieli Pani pytania na dyskretne
niedyskretne 1
.
.
Dzielę.

-

ponieważ

ażdy człowiek

ma prawo

uwazam._ ze
~- swoiego

świata. Właśc1w1e _l"l~my
częście że u nas w Polsce nie Jest

ntymnego

eszcze ~stko na sprzedaż... ~ako
ktorka. mam ambicję wzbud~ za1nt~
esowanie swoją pracą. a nie swoim
ciem osobistym.
.

_ w jaki sposób

została

Pam ak-

orką 1

... p·
w 1. D~ZJ~ iechoty im. Tadeusza K~uszk1. i:o
był przypadek. jeżeli tak mozna określit
rozkaz wojskowy. Bo rozkaz zadec~do 
wal 0 moim zawodzie aktorskim:··
Pierwsze role pamięta się zawsze na1dlużej: grałam Anielę w $tubach panieńskich. Pannę Młodą w Weselu.
_ Co jest gwarancją zawodowego
rozwoju akt0ta 1
.
_Trzy gwarancje są znane, mozna
Byłam fizylierką,

sparafrazować. według słynnej f~

Napoleona: po pierwsze_ gr~nie. ~
drugie - granie, i po trzecie tez "!anie .
Tylko różnorodne role zmuszaią do
uwalego treningu.
.
_ Jakimi metodami pracuje Pam
nad nową rolą 1
. .

_ Jeśli . mam być szczera, to tak18J
metody nawet sobie nie wyo~raza"!.
Do każdej roli podchodzę '"~'?28J ·
Podejrzewam, żeakt_o~ „rozP!aw1a1ący
o metodzie". o SWOJ8J metodzie, trochę
bluffują. Podstawy, na któryc~ tworzymy określoną rolę - z~1ka1ą Pf':Y
następnej. a zatem czy mozna mówił
o jakichś regułach?
. . . ,...
A czy w Pani pojęciu ro/1 1st'!1e1ą
dominacje, na przykład mteJektu czy stanów uczuciowy_ch 1
_

jakieś

-

Dla

osiągnięcia

pełni

wyrazu

jakiejś roli. te sprawy muszą ze ~

współgrać, w innym wy~ku publiczność natychmiast wyczuie fałsz spekta-

klu.

~

_ Jak na grę aktora wpływa reakCJ!
widowni?
.
.

Przeważnie jest tak. ze pu~hc~w danym dniu narzuca kl~t.
którym przedstawienie przeb!eg~.
Reakcje te są uch~e. gdy idz~e ~
o dramat. a w jeszcze większym stopniu
oddźwięk widowni jest wyczuwalny
podczas komedii. Nie
l_ko . zreszt ą.
jest wyczuwalny. ale ma w1 sze zna -

_

należy

oczekiwać

wzbudzania emocji; powinien on zmu-

szać do myślenia (chyba nie potrzeba
dodawać. że samodzielnego!). i w tym
procesie powinien on publiczność ćwi

czyć. Wychodząc z teatru widz powinien być zaopatrzony jednak nie

w gotową „receptę", lecz w
do własnych przemyśleń.

materiał

Co Pani myśli o naszej telewirji o iei teatrze 1
Sądzę, że formuła. którą wypracowała sobie nasza telewizja jest inte-

resująca.

To, co na Za.chodzie nazywa;ą

spektaklem teatralnym, w rzeczywistości jest tam programem filmowym

przystosowanym do potrzeb TV. Są
sztuki. zwłaszcza kameralne, nad którymi wolę nawet pracować w telewizji,
chociaż tak prawdę powiedziawszy,
jest mi obojętne gdzie gram. W końcu
zawsze najważniejsze jest to, co gram!

- Czy aktor ma czas na czytanie
poza tym. co mu „zadaje do domu"

reżyser l Co Pani ma w lelcturach
nieobowi,zlcowych 1
- Czytam Stanisława Brzozowskiego. Dotychczas znałam tylko jego Pło
mienie. Niedawno Andrzej Wanat wska zał mi kilka innych utworów tego pisarza-filozofa. i wciągnęłam się do
tej lektury. Ależ tak. aktor nie może
nie czytać. Chyba nikt nie może sobie
'pozwolić na luksus rezygnacji z lektur!
· Rozmawiel
KRZYSZTOF .JURZV8S

